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Vážený pane předsedo, 
zasíláme Vám naše vyjádření k Vašemu dopisu ze dne 17.4.2007, ve kterém nás žádáte o náš názor 
ke krokům, které vedení ČSOP zamýšlí realizovat vzhledem k SMOP ČSOP.  

Náš základní postoj k této problematice vychází z následujících faktů: 
- Naše organizace vznikla v roce 1996 s cílem naplňovat výchovnou práci v dětském oddílu 

Stopa (existuje již 21 let – dříve jsme pracovali pod Pionýrem) směrem k přírodě.  
- V rámci ČSOP jsme byli vřele přijati pracovníky CDM. 
- Přivítali jsme vznik SMOP jako článku ČSOP zaměřeného na práci s dětmi. 
- Ze strany SMOP a CDM se nám vždy dostával a dostává téměř dokonalý servis týkající se 

naší práce s dětmi. 
- Přes SMOP získáváme pro činnost s dětmi nemalé finanční prostředky. 
- Minimum byrokracie ze strany SMOP. 
K vašemu dopisu máme následující připomínky: 

• SMOP je otevřený, členem může být jakákoliv ZO ČSOP. 
• SMOP nekoordinuje pouze práci oddílů MOP, jeho aktivity se týkají i např. Klubů 

přátel přírody. 
• Nevíme, zda vedení SMOP a CDM může organizačně zvládnout starost i o dětské 

členy ČSOP, kteří nejsou členy MOP a další příznivce mimo ČSOP. Zde se nám jeví 
jako snadnější doporučit těmto dětským členům ČSOP začlenění do oddílů MOP. 

• Nevíme, zda propojení databází členů ČSOP a členů MOP neodporuje zákonu o 
ochraně osobních údajů. 

Závěrem nám dovolte malé zamyšlení. Nejhorším, co může být v rámci dobrovolné práce 
lidí pro dobrou věc je vzájemná nevraživost, špatné vztahy a osobní spory. Nevíme, zda ÚVR 
ČSOP jde o opanování oblasti práce s dětmi, o nevraživost mezi pracovníky kanceláře ÚVR a CDM 
či o nějakou závist vyplývající např. z velkých finančních dotací, které prostřednictvím současného 
SMOP tečou do naší práce s dětmi. Jedna věc je jasná. Nám jako ZO ČSOP zaměřené na práci 
oddílu MOP současný model a funkce SMOP vyhovuje. Prosíme Vás tedy o uvážlivý přístup k 
„řešení dětské otázky“ v rámci ČSOP. Stará zkušenost říká, že se vždy lépe boří než buduje nové. 
Navíc si myslíme, že potenciál lidí (dobrovolných pracovníků) chtějících se starat o zájmovou 
činnost dětí v rámci ČSOP není široký a jakékoliv byť i dobře míněné revoluce mohou mít spíše 
destruktivní charakter, než přinést nějaká pozitiva. Nemůžeme rozhodně plýtvat s potenciálem 
„nadšenců“ v těchto nejapných sporech. Současné spory v rámci ČSOP nejsou dobrou vizitkou naší 
práce pro veřejnost. Pokud tedy předsednictvo ČSOP přijde s nějakým diametrálně odlišným 
modelem práce s dětmi v rámci ČSOP, pak se bude muset jednat o věc velmi pečlivě 
prodiskutovanou a připravenou, v opačném případě to bude krok zpět a ten se nám v naší práci 
s dětmi dříve či později vymstí. Velmi důležitou otázkou pro nás jsou např. již zmíněné dotace 
z MŠMT, které do oddílů MOP plynou s minimálním úřadováním z naší strany, ale i další velmi 
široký servis pro zájemce ze strany MOP v základních organizacích. Předsednictvo ČSOP by v této 
otázce mělo vystupovat jako stavitel či tvořitel a ne jako destruktivní či bořící orgán. Vždyť v naší 
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dávné i nedávné historii bylo toho boření až dost. Věříme, že diskuse v této oblasti bude pokračovat 
a že se současné spory utlumí a horké hlavy na obou stranách časem vychladnou.  
 Omlouváme se za tento trochu emotivní dopis – věříme, že nám jde o stejnou věc – o 
zachování funkčního modelu práce ČSOP s dětmi. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Macháč      Mgr. Marie Macháčová vedoucí 
MOP Stopa        statutární zástupce ZO
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